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         Như quý thính giả đã biết,Thứ hai 25-9-2009 tuần qua, nhà cầm quyền cộng sản Bắc Hàn đã 
thực hiện cuộc thử nghiệp vũ khí nguyên tử  lần thứ hai, ở  gần với khu vực thử nghiệp lần thứ nhất 
vào tháng 10 năm 2006, với cường độ mạnh hơn nhiều, tương đương với một trận động đất khỏang 
4.5 độ richer, làm rung chuyển đất tại những nơi xa như biên giới với Trung Quốc. Tất nhiên hành 
động này của Bình Nhưỡng đã bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. 
         Chính phủ Nam Hàn đã lập tức họp nội các khẩn cấp để nhận định tình hình hầu  có biện pháp 
thích ứng, mặc dù công chúng Hàn Quốc phần đông không tỏ ra quan ngại trước biến cố nghiêm 
trọng này, trừ một  vài nhóm nhỏ biểu tình trên đường phố đốt các hình nộm hỏa tiễn của Bắc Hàn. 
Các nhà lãnh đạo Nam Hàn,Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đều lên án mạnh mẽ hành động thữ nghiệm 
võ khí nguyên tử của Bắc Hàn, coi đây là hành động phi pháp, vi phạm nghị quyết 1718 của Liên 
Hiệp Quốc về cấm thử nghiệm và tang trữ vũ khí nguyên tử. 
          Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Bà Susan Rice nói : “quốc tế sẽ tăng áp lực lên Bắc 
Triều Tiên cho tới khi nước này nhận ra rằng các vụ thử hạt nhân và tên lửa sẽ khiến Bình 
Nhưỡng trở nên "cô lập và suy yếu"; Và rằng “Bắc Hàn sẽ phải trả giá cho hành động của 
mình”. Các nhà ngọai giao của năm nước hội viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc 
cũng đã có những cuộc họp kín với các nhà ngọai giao Hàn Quốc và Nhật bản để thảo luận về một 
nghị quyết cứng rắn hơn, sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ 
vụ thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn . Ngay cả hai chính quyền Nga và Trung quốc trong quá khứ 
vốn thường hậu thuẫn cho Bắc Hàn, nay cũng đã phải lên tiếng chỉ trích và “quyết liệt phản đối”.  
        Đứng trước  phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế nói chung, các cường quốc cực nói 
riêng, Bắc Hàn đáp trả bằng một thái độ ra sao?. Ngòai những lời tuyên bố cứng rắn, rằng “Quân đội 
và nhân dân chúng ta hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu chống lại bất cứ toan tính tấn công phủ đầu 
nào của Mỹ", hành động cụ thể điển hình có tính khiêu khích là Bắc Hàn đã bắn thêm hai tên lửa 
tầm ngắn, chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyến bố lên án mạnh mẽ hành 
động của nước này và đang có những chuẩn bị phóng thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa trong tháng sáu 
này. 
      Đến đây một số câu hỏi được nêu ra: Tại sao Bắc Hàn lại dám có thái độ cứng rắn, coi thường 
sự lên án và cảnh cáo của cộng đồng thế giới , bất chấp các biện pháp trừng phạt cứng rắn có 
thể có trong tương lai của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc?  Liệu có một đòn trừng phạt người 
đứng đầu cộng sản Bắc Hàn là Kim Chính Nhật như đối với Sadham Hussein ở Irak hay 
không?Ý đồ thực sự của Bắc Hàn qua cuộc thử nghiệp nguyên tử lần này là gì? 

      Trả lời tổng quát cho cả ba câu hỏi trên, nhiều người nhận định rằng: Kim Chính Nhật 
và tập đòan thống  trị cộng sản Bắc Hàn sở dĩ dám có thái độ ngạo mạn như vậy, là vì nghĩ 
rằng, dù có đưa ra biện pháp trừng phạt nào, Cộng đồng quốc tế và Hội Đồng Bảo An Liên 
Hiệp Quốc cũng phải tính đến mức độ an tòan và hiệu quả, đối với chính quyền của một chế 
độ độc tài tòan trị trong tay đang có vũ khí nguyên tử như Bắc Hàn. Một chính quyền được 



điều hành bởi một tập đòan thống trị sắt máu, coi mạng sống nhân dân như cỏ rác, đã biến 
khỏang 25 triệu dân thành những con cừu non, chỉ còn biết phục tùng, tin tưởng tuyết đối, 
thần thánh hóa và tôn sung lãnh tụ. Một chính quyền với bản chất như thế, dám làm tất cả, 
và mọi biện pháp trừng phạt kinh tế hay quân sự  hậu quả trước hết người dân Bắc Hàn phải 
gánh chiu, an ninh khu vực hay hòa bình thế giới chẳng có ý nghĩa gì đối với một tập đòan 
thống trị cộng sản vô thần, bện họan Bắc Hàn. Tục ngữ có câu “Đánh chó đừng dồn vào 
chân tường, chó sẽ cắn càn”, trừng phạt cộng sản Bắc Hạn cũng thế. 

          Chính vì vậy mà chiều hướng các biện pháp trừng phạt dường như chỉ có mục đích 
tạo áp lực đẩy đưa cộng sản Bắc Hàn trở lại bàn thương lượng, như  phát ngôn nhân Bộ 
Ngọai Giao Hoa Kỳ, ông Kelly đã ra dấu chỉ, rằng đối với Bắc Hàn mọi việc vẫn còn chưa 
muộn.Ông Kelly nói “cánh cửa vẫn tiếp tục mở để nối lại đàm phán sáu bên và Hoa Kỳ có thể 
xem xét "một loạt phương án". Và có lẽ  Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc rồi đây sẽ không dám 
có biện pháp trừng phạt Bắc Hàn theo kiểu Mỹ đã làm đối với nhà độc tài Sadham Hussein của Irak 
ba năm trước đây, là vì Mỹ biết rõ Sadham Hussein chưa có vũ khí nguyên tử, lý do đưa ra chỉ là 
giả tạo, còn Kim Chính Nhật thì đã có vũ khí nguyên tử thật sự, Kim Chính Nhật và tập đòan cộng 
sản Bắc Hàn có thể liều xử dụng khi bị dồn vào chân tường.  

         Thực ra, Kim Chính Nhất và cộng sản Bắc Hàn cũng biết thế, và họ cũng không mong muốn 
phải bị trừng phạt theo kiểu Sadham Hussein ở Irak, vì ý đồ thực sự của họ qua các cuộc thử 
nghiệm nguyên tử, hỏa tiễn tầm gần, tầm xa, trước sau gì cũng chỉ là nhằm thực hiện chính sách “hù 
dọa  để kiếm dollar” của Mỹ và các nước giầu, theo kiểu “Chén sành đổi chén kiểu”. Để cứu nguy 
nền kinh tế đang thoi thóp, chẳng phải vì lo cho số phận hàng triệu nhân dân Bắc Triều Tiên chết 
đói, mà vì sợ rằng 25 triệu người dân đói quá sẽ nổi lọan, đe dọa sự tồn vong của tập đòan thống trị. 
Đó cũng là lý do vì sao một đất nước nghèo nàn lạc hậu, nhân dân nghèo đói vào bậc nhất thế giới, 
mà cộng sản Bắc Hàn, hàng năm vẫn dám hao tốn hàng tỷ dollar để chế tạo cho được vũ khí nguyên 
tử như hiện nay. 
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Ngày 1-6-2009. 

 
       
 
 


